
                                                        

 

Civilna zaščita Občine Ravne na Koroškem v svoje vrste vabi prostovoljce 

Trenutna situacija povezana s slabšanjem epidemiološke slike zaradi širjenja okužb s 

COVID-19 pri ljudeh zbuja negotovost, kar nam zmanjšuje občutek varnosti in 

stabilnosti. Zato ni nenavadno, da se pojavljajo občutki strahu, tesnobe in tudi panike. 

Spremenjen način našega vsakdana lahko marsikomu pomeni šok, jezo, hkrati pa 

zmanjšanje druženja lahko povzroči občutke osamljenosti, žalosti itd. Nemalo je ljudi v 

naši okolici, sorodniki, sosedi, someščani, ki potrebujejo našo pomoč. 

Postanite PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC Civilne zaščite Občine Ravne na 

Koroškem! 

Ljudem iz naše okolice in naši skupnosti lahko namenite najdragocenejšo stvar 

– svoj čas. Z veseljem bomo skupaj z vami opredelili obliko in način vašega 

prostovoljnega dela, ki bo ustrezala vašim interesom, pričakovanjem in razpoložljivemu 

času. Nastopite lahko v vlogi pomoči pri dostavi potrebnih dobrin, pomagate pri 

zagotavljanju in izvedbi načrtovanih aktivnosti, lahko pa nas preprosto pomagate 

promovirati v svojem okolju ali panogi, v kateri delujete. 

Prostovoljci so lahko aktivirani pri nakupovanju živil oz. nujnih pripomočkov za 

ranljive skupine, pri pripravi in prevozu obrokov, pri varstvu otrok in delu v 

socialnovarstvenih ustanovah. Če tudi vi vključujte prostovoljce v katero od teh 

aktivnosti, prosimo, da jih dobro seznanite z ukrepi preprečevanja širjenja 

okužbe ter jih opremite za varno delo! Če sami nimate dovolj znanja, si 

pomagajte z dostopnimi gradivi oz. se obrnite na občinsko civilno zaščito. 

Če vam solidarnost in delovanje v skupini nista tuja, imate željo pomagati ljudem, biti 

aktivni in dobiti vpogled v sistem delovanja zaščite, reševanja in pomoči, če želite na teh 

področjih pridobiti nova znanja in izkušnje oziroma vaše znanje nadgraditi in dopolniti ali 

imate morda posebna strokovna znanja, ki ste jih pripravljeni uporabiti in ponuditi na 

področju zaščite, reševanja in pomoči? Če se kakorkoli najdete na tem področju, VAS 

vabimo k sodelovanju v dobrobit vseh občanov. 

Za nadaljnje informacije in vprašanja se nam oglasite preko elektronske pošte, na 

naslovih: obcina@ravne.si, info@civilnazascita-ravne.si, ali na tel. št.: 031 380 615. 
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